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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
факультет лінгвістики, фізико-технічний інститут
та фізико-математичний факультет Національного
технічного університету України “КПІ ім. Ігоря
Сікорського”, кафедра іноземних мов Луцького
національного технічного університету, кафедра
іноземних мов Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації, кафедра
іноземних мов Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, кафедра іноземних
мов Державного університету телекомунікацій,
Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ
"Полтавський університет економіки і торгівлі"
кафедра української та іноземних мов
Корсун Г.О.
Синекоп О.С.
Писарчик О.Л.
Заболотна О. А.
Щербань І.Ю.
Шаблій О.С.
Капанайко І.Я.
Лузан В.О.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО",
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ,
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ,
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ,
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ,
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"

Король Т.Г.
Ємець С.О.
Пилипюк Л.А.
Мартинюк А.П.
Семенов Ю.М.
Крилова-Грек Ю.М.
Миколайчук А.І.
Гончарова Є.Є.

Гомонай О.В. − д.т.н., професор кафедри
інформаційної безпеки та прикладної фізики Фізикотехнічного інституту НТУУ "КПІ ім. І.
Сікорського"

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
3-7 квітня 2017

Ільєнко А.Б. − к.ф.-м.н., доцент кафедри
математичного аналізу і теорії ймовірності фізикоматематичного факультету НТУУ "КПІ ім. І.
Сікорського

КИЇВ – ЛУЦЬК – УМАНЬ- ПОЛТАВА

ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо студентів першого
і другого курсу взяти участь в
Інтернет-олімпіаді
з
англійської мови, фізики та
математики, яка відбудеться
3-7 квітня 2017.
Мета олімпіади − надання
молоді технічного профілю
можливості продемонструвати
ерудицію
у
площині
гуманітарної та точної сфери
знань.
Завдання:
 створити інтерактивне освітнє
середовище
за
допомогою
інформаційних технологій;
 визначити
ступінь
компетентності
студентів
у
фізиці й математиці;
 залучити
конкурентний
та
освітній досвід студентства з
англійської мови, фізики та
математики;
 визначити та оцінити рівень
сформованості
іншомовних
мовленнєвих навичок і вмінь;

 виявити здібних учасників, які мають високий
рівень підготовки та володіють інтуіцією;
 поглибити
міжпредметні
зв'язки
та
взаємоінтеграцію знань студентів;
 підвищити мотивацію та інтерес до навчання;
 активізувати пізнавальну активність студентів;
 організувати самостійну діяльність студентів;
 сприяти розвитку творчих здібностей.

Завдання олімпіади
Тестові завдання з англійської мови,
математики і фізики РОЗРОБЛЕНІ НА
ПЛАТФОРМІ Moodle
Аудиторія
Студенти будь-яких спеціальностей, які
цікавляться англійською мовою, фізикою й
математикою, можуть взяти участь в
олімпіаді.

У разі необхідності заключне рішення
належатиме журі.
Вимоги до участі в олімпіаді
Забороняється
приносити
та
використовувати:
інформацію
в
електронному
вигляді,
власні
комп’ютери,
мобільні
телефони,
калькулятори тощо.
Для участі в олімпіаді необхідно:
 заповнити реєстраційну форму
для створення пароля і логіна за
посиланням
http://goo.gl/forms/TRlH7ja0Qr
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Мова
Завдання пропонуються англійською мовою.
Переможці
Вибір переможців залежить від кількості
балів, отриманих за виконання завдань
олімпіади.

Інформація щодо проведення олімпіади
буде доступна на сайті.

Бажаємо успіхів!

